NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

PROTOKOLL
STYREMØTE NR 4-2021
Mandag 7. juni 2021 kl. 19.00 Gjennomført på Teams
Til stede: Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Merethe Larsen, Frode Eggestad og referent
Ingrid Dreng Hop
Forfall: Ben Kristian Johansen

SAKSLISTE STYREMØTE NR 4-2021

SAK 23/2021

Oppfølging av sak 20/2021 - Skogsløpet
Deltakerliste oversendt fra arrangøren, omkring 80 deltakere.
Ingrid tar med klubbeffekter for salg

SAK 24/2021

Oppfølging av sak 21/2021 - Generalforsamlingen
Sakspapirer; innkalling, årsberetning, regnskap og budsjett er
klare. Likeledes innstillingen til æresmedlemskapsutmerkelsene.
Blomster og diplomer overrekkes.
Ingrid tar med SideVogna nr. 1-2021 der årsmøtepapirene er
trykket for utdeling til deltakerne.
Etter avslutning av ordinær agenda holder Torbjørn en Powerpointpresentasjon om klubbens utvikling og utfordringer.

SAK 25/2021

Eventuelt
* T-skjorter er bestilt inn til klubben, vanlig rund hals i fargene
grå og sort, i størrelsene S, M, L, XL og XXL. Ny pris 100,I tillegg er det bestilt piquet-skjorter i fargene grønn og marine i
samme størrelser. Selges for kr. 250,-.
Får disse levert i god tid til Skogsløpet, var kun noen ytterst få
igjen fra forrige bestilling.
Totalt bestilt 160 stk. Det er kjøpt inn 300 stk. utstansede
logotrykk – ensfarget hvit, så det er enkelt å bestille opp flere
T-skjorter. Evnt. også i andre farger, ingen minimumsantall for
bestillinger.
* Mva-refusjonssøknad. Søknadspapirer er sendt pr. e-post til
lokalavdelinger og medlemsklubber. Frist for innsendelse til
Ingrid er 25.juni. Samlet søknad sendes revisor for verifisering og
godkjennelse i starten av august, før den sendes inn til lotteri- og
stiftelsestilsynet. Frist for denne innsendelsen er 1.september.
* Purring kontingent 2021. Oversendt pr. e-post til de som har
det registrert, øvrige (97 stk.) får tilsendt betalingspåminnelse
pr. brev utsendt fra StyreWeb. Totalt purret 214 kontingenter.
Pr. 7.juni er det 52 av disse som har innbetalt.
* Ny sikkerhetsbrosjyre fra LMK. Er avtalt med Lundeby Grafisk
ferdigjøring AS at disse skal distribueres som vedlegg til
SideVogna nr. 3-2021 som utkommer 18.juni. LMK koordinerer
oversendelse av 2450 stk. til dette. Så er det bestilt 300 stk. til
klubbkontoret. Vedlegges velkomstpakke til alle nyinnmeldte
medlemmer.

Trondheim,
8.juni 2021
Torbjørn Vik,
styreleder

